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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Perusturvaltk
PÄÄTÖS:

44 §
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Perusturvaltk 45 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjo Mäkinen ja Sini Penttala.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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LAUSUNTO TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN LIITTYEN
Perusturvaltk 46 §
Tarkastuslautakunta on pyytänyt lautakunnilta 1.10.21 mennessä lausuntoa toimenpiteistä, joihin se on arviointikertomuksen johdosta ryhtynyt.
Tarkastuslautakunta kysyi seuraavaa perusturvalautakunnalta:
•
Tarkastuslautakunta kysyy, millaisia toimenpiteitä on ajateltu resurssitilanteen
parantamiseksi?
•
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kotipalvelun palvelut pidetään laadukkaina sekä henkilökunnan riittävästä määrästä ja jaksamisesta huolehditaan.
•
Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että etenkin lääkäritilanne Isossakyrössä
on parantunut. Huolestuttavana voidaan pitää sitä, että erikoissairaanhoidot kulut
meillä on alueen suurimmat.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää lausua seuraavaa ja lähettää lausunnon kunnanhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi
-

-

-

PÄÄTÖS:

Resurssitilanne: Hakijoiden määrä avoimin toimii/virkoihin on vähentynyt. Ongelma on valtakunnallinen monen ammattiryhmän kohdalla ja ei vain Isonkyrön
haaste. Tällä hetkellä avoimet toimet/virat on saatu täytettyä. Sarastia Rekry
on ollut erittäin tarpeellinen siinä, että myös erimittaisiin sijaisuuksiin on saatu
tekijöitä.
Kotipalvelun palveluja on kehitetty jatkuvasti, viimeksi aloitettiin yöpartiotoiminta, joka on lähtenyt hyvin käyntiin. Ikäihmisten palvelualue on kehityksen
rattaissa muutenkin. Rai-järjestelmä lisää laadun seurantaa ja palvelujen oikea-aikaisuutta. Työhyvinvointia edesautetaan mm. erilaisilla työajallisilla ratkaisuilla, työyhteisön palavereilla ja kunnan tyky-toiminnan kautta.
Erikoissairaanhoidon kuluihin on vaikea vaikuttaa. Korona on vaikuttanut siihen, että epävarmuus on lisääntynyt kaikessa terveydenhuoltoon liittyvissä
asioissa. Korona-testaukset ja rokotukset ovat vaikuttaneet kustannusten kasvuun osaltaan. Erikoissairaanhoidon kuluissa voi olla vuosittain suurta vaihtelua.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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LISÄMÄÄRÄRAHA TALOUSARVIO 2021, PERUSTURVALAUTAKUNTA
Perusturvaltk 47 §
Perusturvan toteumavertailun 01.01.21-30.06.21 mukaan hallinnon ja toimeentuloturvan tehtäväalueet pysynevät budjetissa, mutta sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon tehtäväalueet eivät tule pysymään budjetissa. Osavuosiraportin 30.6.21 yhteydessä ei vielä voinut arvioida lisämäärärahan tarvetta, koska esim. perusterveydenhuollon tiedot tulivat vasta 27.8.21.
Perusterveydenhuollon osalta on tulossa lisälaskua 30.6.2021 tilanteen perusteella
yhteensä 437 253,49 euroa. Lisälaskua tulee yleisterveydenhuollon osalta
323 107euroa, suun terveydenhuollon osalta 30 760e ja kaupungin sairaalan osalta
84 924 euroa. Koronanäytteiden kulut, rokotukset ja hoitajakäynnit ovat osaltaan
vaikuttaneet menojen kasvuun. Suun terveydenhuolto ja Tk:n vuodeosasto kustannuspaikat tulevat kuitenkin mahdollisesti pysymään budjetissa lisälaskusta huolimatta.
E-P:n sairaanhoitopiirin asiakaspalvelujen ostot varattu määräraha ei tule riittämään.
Sosiaalipalveluiden tehtävä alueella menojen kasvuun on vaikuttanut, se, että alkuvuodesta sijoituksia oli arvioitua enemmän. Budjetti ylittyy noin 100 000 eurolla. Samoin lastensuojelun avohuollon kustannukset ylittyvät noin 150 000 eurolla. Esim. sijoitusten jälkeen yleensä tarvitaan vahvoja avohuollon tukitoimia perheissä. Lastensuojelun osalta syksyllä 2020 alkoi näkyä osin myös koronan vaikutukset perheiden
tilanteissa ja psyykkiset ongelmat kasvoivat. Lapsia tuetaan myös sosiaalihuoltolain
mukaisilla toimilla ja useammalla lapsella on ollut haasteita niin kotona kuin koulussakin, joten avohuollon tukitoimet ovat lisääntyneet. Asiakaspalvelujen ostot ovat lisääntyneet.
Terveydenhuollon tehtäväalueen lisämäärärahatarve jakautuu seuraavasti
034110/4302
210 000e
034020 /4301
370 000e
Sosiaalipalveluiden tehtäväalueen lisämäärärahatarve jakautuu seuraavasti:
031440/4305
170 000e
031441/4305
150 000e
031451/4305
76 000e
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, hyväksyttäväksi lisämäärärahan terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden tehtäväalueille seuraavasti
sosiaalipalvelujen tehtäväalueen toimintakuluihin 396 000 euroa ja
terveydenhuollon tehtäväalueen toimintakuluihin 580 000 euroa.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUS YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA/Gubbe Sydänystävä
Oy
Perusturvaltk 48 §
Gubbe Sydänystävä Oy, on tehnyt ilmoituksen yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta Isonkyrön kuntaan. Gubbe Sydänystävä Oy:n ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta on saapunut 4.8.2021 Isonkyrön kuntaan. Yrityksen toiminnasta
vastaava henkilö on Sandra Lounamaa.
Gubbe Sydänystävä Oy toimintana on tuottaa vanhuksille apua kotiaskareisiin ja
seuraa vanhuksille. Työntekijät eivät ole työsuhteessa vaan ovat toimeksiantosopimuksella töissä.
Hakemuksen liitteenä: Luotettava kumppani-raportti, vakuutussopimus, toimintasuunnitelma, henkilörekisteritiedot, palveluhinta ja maksu, omavalvontasuunnitelma,
rekisteriotteen tiedot, Yhtiöjärjestys ja Meri-Tuuli Laaksosen (yhteyshenkilö) tutkintotodistuksia ja luettelo työkokemuksesta.
Kun kunnan toimielimelle saapuu ilmoitus kotipalvelun tukipalvelusta tai muusta
palvelusta, jota ei merkitä rekisteriin, toimielimen on suositeltavaa ratkaista
hallintopäätöksellä, onko kyseessä sosiaalihuoltolain mukainen palvelu. Näin asia
tulee riittävästi dokumentoiduksi, mikä helpottaa muun muassa palvelujen
arvonlisäverokohtelun arvioimista. Lisäksi hallintopäätöksen tekeminen varmistaa
palvelujen tuottajan oikeusturvaa, sillä päätökseen voi tarvittaessa hakea muutosta
hallinto-oikeudelta. Niistä yksityisiä sosiaalipalveluja koskevista ilmoituksista, joita ei
merkitä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin, muodostuu kunnan
sosiaaliviranomaisen ylläpitämä henkilörekisteri.
Kunnan rekisteröimät palvelut, joita ei rekisteröidä aluehallintovirastossa.
- kotipalvelun tukipalvelut tai niihin rinnastettavat palvelut kotipalveluun sisältyvinä
tukipalveluina annetaan ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluja sekä sosiaalista
kanssakäymistä edistäviä palveluja
- henkilökohtaisen avustajan palvelut
Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 19 §
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS:

Perusturvalautakunta päättää
-

PÄÄTÖS:

hyväksyä Gubbe Sydänystävä Oy:n ilmoituksen yksityisen sosiaalipalvelun
tuottamisesta Isonkyrön kunnan alueella.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TALOUSARVIO VUODELLE 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2024
Perusturvaltk 49 §
Kunnanhallitus on antanut talousarvion ja -suunnitelman laatimisohjeet 21.6.2021.
Talousarvioesitykset tulee toimittaa hallintojohtajalle viimeistään 1.10.2021. Ohjeen
mukaan talousarvion laadinnassa tulee välttää harkinnanvaraisia menoja sekä pidättäytyä määrärahakorotuksista. Sote-sopimuksessa palkat budjetoidaan 1,0% palkankorotuksella. Lomarahaosuus budjetoidaan koko vuoden osalta 6% vuosipalkasta. Talousraami: edellä mainitut korotuksen huomioiden talousarvioesitykset tulee
laatia siten, että käyttötalouden tehtäväalueiden menot (ulkoiset ja sisäiset yhteensä) saavat kasvaa enintään 0,5% palkankorotusvaraus mukaan luettuna verrattuna
vuoden 2021 kunnanvaltuuston hyväksymään talousarvioon.
Liitteessä 1 on talousarvioehdotus vuosille 2022- 2024.
Hallinto
Valmistelut hyvinvointialueelle siirtymiselle 1.1.2023 on aloitettu, joten oman toiminnan ylläpitäminen ja tilastotietojen saaminen mahdollisimman edustavaksi ovat toiminnan painopisteenä vuonna 2022. Taloussuunnitelmaehdotusta vuosille 20232024 ei tehdä,koska tällöin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisvastuu on siirtynyt
hyvinvointialueelle.
Sosiaalipalvelut:
Hoivaosaston muuttaminen tehostetuksi asumispalveluksi ja lyhytaikaispaikoiksi jatkuu vuonna 2022. Rakennustyöt tulevat vaikeuttamaan tehtävää asiakastyötä. Kaksi
lähihoitajan toimea palvelukodille, mitoitus tällöin 0,63. Vuoden 2022 alusta hoitajamitoitus tulee olla 0,6. Huomioitavaa se, että hoitajat tekevät välillistäkin työtä, mitä
ei saa laskea hoitajamitoitukseen eli 0,3 välillistä työtä.
Määräaikainen perhetyöntekijä toimi esitetään muutettavaksi vakituiseksi toimeksi.
Kaksi vuotta on ollut toinen perhetyöntekijä määräaikaisena toimena. Toiselle perhetyöntekijän toimelle on tarvetta. Perhetyöntekijä toimii tukihenkilönä ja perhetyöntekijänä. Määräaikainen sosiaaliohjaaja jatkaa 31.12.2022 saakka lisäresurssina sosiaalityössä.
Yksityiset palveluntuottajat ovat ilmoittaneet palvelujen hintojen noususta 1.9-5%
vuodelle 2022. Asiakasmaksulaki vaikuttaa alentavasti tuottoihin vuodelle 2022 kotipalvelussa ja lisää menoja sosiaalihuoltolain mukaisissa asumispalveluissa.
Budjettiin on kuuden edellisen vuoden tapaan varattu kotona asuville sotaveteraanien, sotainvalidien ja veteraanien leskien sekä puolisojäsenten tukemiseen 5000
euroa. Raha käytetään ensisijaisesti siivouspalveluihin kotipalvelusetelin (30e) muodossa.
Työkäytäntöjä edelleen kehitetään vuoden 2022 aikana.
Toimeentuloturva
Te-palvelujen siirtyminen kunnan vastuulle ja kuntouttavan työtoiminnan sijoittuminen jatkossa. Kuntouttavan työtoiminnan paikkojen aktiivinen löytyminen kunnan eri
hallintokuntien alueelta. Yhteistyön kehittäminen Te- keskuksen ja Arpeetin kanssa
ja jatkon varmistaminen. Yksi uusi työkäytäntö, joka aloitetaan yhteistyössä Etsivien
nuorisotyöntekijöiden ja Te- keskuksen kanssa on nuorten kuntouttava työryhmätoiminta.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Terveydenhuolto
Lähipalveluiden säilyminen hyvinvointialueelle siirtymisen jälkeenkin.
Varataan Kylkkälän ja Valtaalan koululaisten hammaslääkärikuljetuksiin 5000e.
Diabetesta sairastavien jalkahoitoihin on myös varattu n. 5000e.
Koronan jatkuminen uhkana vuodelle 2022.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh. 050 466 8486, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PTJ:N
EHDOTUS: Perusturvalautakunta
-

PÄÄTÖS:

esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi perusturvan talousarvion vuodelle 2022 ja talousarviosuunnitelman vuosille 20222024 liitteen 1 mukaisesti.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Otteen oikeaksi todistaa
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SALAINEN (JulkisuusL 24§ 1mom 25 luku, 22§, 23§ ja Sosiaalihuollon asiakaslaki 14§ ja 15§)
SELVITYS VAASAN HALLINTO-OIKEUS
Perusturvaltk 50 §

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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SALAINEN (JulkisuusL 24§ 1mom 25 luku, 22§, 23§ ja Sosiaalihuollon asiakaslaki 14§ ja 15§) VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 18.08.21 ML/168 perusturvajohtaja Merja Latvala
Perusturvaltk 51 §

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJE PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 48
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston
aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan
antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa
säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Isonkyrön perusturvalautakunta
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Kunnanviraston aukioloaika on pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•
päätös, johon haetaan oikaisua
•
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•
millä perusteella oikaisua vaaditaan
•
oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Isonkyrön kunnanvirastosta.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 44, 45, 46, 47, 49, 50
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 48
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUKSEN JOHDOSTA ANNETTUUN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:
Pykälät: 51
Valitusoikeus ja valitusperusteet
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se,
joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen.
Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen
tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valittajan tulee esittää
valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Viranomainen, jolle valitusosoitus tehdään:
Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa / PL 204, 65101 Vaasa
faksi: 029 56 42760, sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan
päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisesti siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta
valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
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Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin
liittyvät asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia
perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Isonkyrön kunnanvirastosta.
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Kunnanviraston aukioloaika on pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.
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